
 

PAKENDI INFOLEHT 
Pracetam, 200 mg/ml lahus joogivees manustamiseks sigadele 

 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 
Müügiloa hoidja: 
Ceva Santé Animale 
10 avenue de La Ballastière   
33500 Libourne 
Prantsusmaa 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Ceva Santé Animale 
Boulevard de la Communication 
Zone Autoroutière 
53950 Louverné  
Prantsusmaa 
 
või 
 
Ceva Santé Animale 
Zone Industrielle Très le Bois 
22603 Loudéac 
Prantsusmaa 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Pracetam, 200 mg/ml lahus joogivees manustamiseks sigadele 
Paratsetamool 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks ml sisaldab: 
Toimeaine: 
Paratsetamool  ............................................................................... 200 mg 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Sead: 

Hingamisteede haigustega kaasneva palaviku sümptomaatiline ravi, vajadusel kombinatsioonis sobiva 
infektsioonivastase raviga. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust paratsetamooli või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) 
suhtes. 
Mitte kasutada tõsise maksakahjustusega loomadel. 
Mitte kasutada tõsise neerukahjustusega loomadel. Vt ka lõik „Koostoimed teiste ravimitega ja muud 
koostoimed“. 



 

Mitte kasutada vedelikupuuduse või hüpovoleemiaga loomadel. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Harvadel juhtudel võib terapeutilise annuse manustamisega kaasneda väljaheite pehmenemine ning 
vastavad sümptomid võivad püsima jääda kuni kaheksaks päevaks pärast ravimi manustamise 
lõpetamist. See ei mõjuta loomade üldseisundit ning taandub ilma ravita. 
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Siga.  
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Joogivees manustamiseks. 
30 mg paratsetamooli kg kehamassi kohta päevas 5 järjestikusel päeval, suukaudselt joogivees 
manustatuna, see vastab 1,5 ml suukaudsele lahusele 10 kg kehamassi kohta päevas, manustatuna 5 
järjestikusel päeval. 
 
Ravimit sisaldava joogivee tarbimine sõltub looma kliinilisest seisundist. Õige annuse saavutamiseks 
tuleb toimeaine kontsentratsiooni joogivees vastavalt kohandada. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Soovitused lahustamiseks: 
Ravim lahustub kergesti toatemperatuuri olevas vees (20°C...25°C). 
Ravimi manustamisel joogivee dosaatori abil reguleerige joogivee dosaator 5%-lt 3%-le. Ärge valige 
3%-st väiksemat mahtu. 

Iga 24 tunni möödudes tuleb valmistada värske lahus. Kogu raviperioodi vältel peab ravimit sisaldav 
joogivesi olema loomadele ainus joogivee allikas. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril alla 25C. 
Mitte lasta külmuda. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast pudelil märgitud kõlblikkusaega.  
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 1 aasta. 
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist vastavalt juhendile: 24 tundi. 
 
 
 
 



 

12. ERIHOIATUSED 
 
Vähenenud veetarbimisega ja/või halvas üldseisundis loomi tuleb ravida parenteraalselt. 
Viiruste ja bakterite põhjustatud haigestumise korral tuleb samaaegselt rakendada ka sobivat 
infektsioonivastast ravi. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Olenevalt ravimit sisaldava joogivee tarbitud kogusest võib 12-24 tunni jooksul pärast ravi alustamist 
eeldada kehatemperatuuri alanemist. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule  
Kanda sobivat kaitseriietust, kindaid, näomaski ja kaitseprille näo ja silmade kaitsmiseks. Ravimi 
sattumisel nahale või silma loputada kohe rohke veega. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole. 
Vähendamaks ravimi allaneelamise ohtu soovitatakse ravimi kasutamise ajal mitte süüa ega juua ning 
pärast ravimi kasutamist pesta käed. Juhuslikul ravimi allaneelamisel konsulteerida arstiga. 
Kui olete paratsetamooli suhtes ülitundlik, soovitame ravimit mitte käsitseda. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed  
Vältida tuleks nefrotoksilise toimega ravimite samaaegset manustamist. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
Pärast soovitatud annusest viis korda suuremate paratsetamooli annuste manustamist võib vahetevahel 
tekkida tahkeid osiseid sisaldav vedel väljaheide. Looma üldseisundile see mõju ei avalda. 
Juhuslikul üleannustamisel saab kasutada atsetüültsüsteiini. 
 
Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
Laboratoorsed uuringud katseloomadel ei ole terapeutilise annuse korral näidanud teratogeenset ega 
fetotoksilist toimet. Ravimi manustamisel soovitatud annusest kolm korda suuremas annuses ei 
täheldatud tiinuse või laktatsiooni ajal kahjulikke toimeid. Seega on ravimit lubatud manustada ka 
tiinuse ja laktatsiooni ajal. 
 
Sobimatus 
Ravimi füüsikalist ja keemilist kokkusobivust on tõestatud amoksitsilliini, sulfadiasiini/trimetoprimi, 
doksütsükliini, tülosiini, tetratsükliini ja kolistiiniga. 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 

 
 

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 

 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
August 2020 
 
 
15. LISAINFO  
 
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim. 
 
Pakendi suurused: 
1-liitrine pudel     
2-liitrine pudel    
5-liitrine pudel   



 

10-liitrine purk    
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa nr: 1955 
 
Lot 
 
EXP 
Pärast esmast avamist kasutada kuni: 
 


